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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

w sprawie rozliczalności, przejrzystości i rzetelności w instytucjach UE 

(2015/2041(INI)) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając swoją decyzję z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany 

porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie „Rejestru służącego przejrzystości”1 

(rejestru lobbystów UE), 

– uwzględniając decyzję Komisji z dnia 25 listopada 2014 r. dotyczącą niespotykania się 

z niezarejestrowanymi lobbystami i publikowania informacji na temat spotkań z 

lobbystami, 

– uwzględniając art. 52 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Konstytucyjnych oraz opinie Komisji 

Handlu Międzynarodowego, Komisji Kontroli Budżetowej, Komisji Ochrony 

Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, Komisji 

Prawnej, jak również Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 

Wewnętrznych (A8-0000/2015), 

A. mając na uwadze, że „Unia przestrzega zasady równości swoich obywateli, którzy są 

traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje” (art. 9 Traktatu o Unii 

Europejskiej), oraz mając na uwadze, że „każdy obywatel ma prawo uczestniczyć w 

życiu demokratycznym Unii” oraz że „decyzje są podejmowane w sposób jak 

najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela” (art. 10 ust. 3); 

B. mając na uwadze, że instytucje UE pod wieloma względami wyprzedzają już krajowe i 

regionalne instytucje polityczne w zakresie ich przejrzystości, rozliczalności i 

rzetelności; 

C. mając na uwadze, że w kontekście większego dystansu między UE i jej obywatelami 

instytucje UE muszą dążyć do możliwie jak najwyższych standardów w zakresie 

przejrzystości, rozliczalności i rzetelności; 

D. mając na uwadze, że nieprzejrzysty i jednostronny lobbing stanowi istotne zagrożenie 

dla kształtowania polityki i dla interesu publicznego; 

Wprowadzenie śladu legislacyjnego i nadanie rejestrowi lobbystów możliwie najbardziej 

obowiązkowego charakteru 

1. uważa, że Komisja, Parlament i Rada powinny rejestrować i ujawniać w formie „śladu 

legislacyjnego” wszystkie uwagi zgłoszone przez lobbystów/przedstawicieli grup 

interesów na temat projektów polityk, ustaw i nowelizacji; sugeruje, aby ten ślad 

legislacyjny składał się z załączanego do sprawozdań formularza wymieniającego 

wszystkich lobbystów, z którymi spotkały się osoby odpowiedzialne za konkretną 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0376.  
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kwestię podczas procesu sporządzania każdego sprawozdania, oraz z drugiego 

dokumentu wymieniającego wszystkie otrzymane na piśmie uwagi; 

2. wzywa Komisję do rozszerzenia i usprawnienia istniejącej inicjatywy określonej w 

decyzji z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie publikowania informacji dotyczących 

spotkań odbywających się między członkami Komisji a organizacjami lub osobami 

samozatrudnionymi; uważa, że zakres rejestrowania informacji ze spotkań należy 

rozszerzyć w taki sposób, aby uwzględnić wszystkich zaangażowanych w proces 

kształtowania polityki UE; 

3. wzywa Komisję, aby wszystkie informacje na temat wpływu wywieranego przez 

lobbystów były łatwo dostępne dla ogółu społeczeństwa w jednej scentralizowanej 

internetowej bazie danych; 

4. uważa, że na posłach do Parlamentu Europejskiego mianowanych na stanowisko 

sprawozdawcy lub przewodniczącego komisji ciąży szczególna odpowiedzialność, aby 

zachować przejrzystość w zakresie ich kontaktów z lobbystami w kontekście roli, jaką 

odgrywają oni w unijnym procesie legislacyjnym; 

5. sugeruje wprowadzenie zmian do kodeksu postępowania, tak aby sprawozdawcy i 

przewodniczący komisji mieli obowiązek stosowania tej samej praktyki dotyczącej 

spotykania się wyłącznie z zarejestrowanymi lobbystami i publikowania w internecie 

informacji o takich spotkaniach oraz aby sprawozdawcy byli zobowiązani do 

publikowania śladu legislacyjnego; 

6. uważa, że należy dokonać zmiany, która wprowadzi obowiązek comiesięcznego 

aktualizowania informacji dotyczących wydatków związanych z kontaktami z 

lobbystami; 

7. ponawia swój stały apel o wsparcie unijnego rejestru lobbystów aktem prawnym, który 

wyeliminuje wszystkie luki i doprowadzi do powstania rejestru w pełni obowiązkowego 

dla wszystkich lobbystów; uważa, że wniosek dotyczący takiego aktu prawnego 

powinien uwzględniać postępy poczynione dzięki zmianom wprowadzonym do 

porozumienia międzyinstytucjonalnego i opracowanego przez Parlament kodeksu 

postępowania; 

8. ponownie wystosowuje apel do Rady o jak najszybsze przyłączenie się do rejestru 

lobbystów; 

Przejrzystość, rozliczalność i rzetelność podczas kontaktów z lobbystami 

9. uważa, że przejrzystość w kontaktach z lobbystami realizowana poprzez sporządzanie 

przez lobbystów miesięcznych sprawozdań z odbytych przez nich spotkań ma 

zasadnicze znaczenie dla przyszłego prawodawstwa UE; 

10. uważa, że podczas interpretowania „niewłaściwego postępowania” w rozumieniu lit. b) 

kodeksu postępowania termin ten powinien obejmować także odrzucanie bez 

uzasadnienia oficjalnych zaproszeń na przesłuchania lub posiedzenia komisji; 

11. podkreśla, że zarejestrowane kancelarie prawne powinny wskazać w rejestrze 
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lobbystów wszystkich klientów, w których imieniu prowadzą działalność podlegającą 

wpisowi do rejestru; 

12. zwraca się do Prezydium o ograniczenie dostępu do pomieszczeń Parlamentu dla 

niezarejestrowanych organizacji lub osób poprzez nałożenie na wszystkich gości 

wchodzących do budynków Parlamentu obowiązku podpisywania oświadczenia, że nie 

są oni lobbystami figurującymi w rejestrze, lub – w przeciwnym wypadku – ujawnienia, 

że zostali wpisani do rejestru; 

13. uważa, że należy koniecznie w trybie pilnym wprowadzić odpowiedni system 

monitorowania przedstawianych informacji w celu zapewnienia, aby informacje 

dostarczane przez rejestrujących miały istotne znaczenie oraz były dokładne, aktualne i 

kompleksowe; 

14. uważa, że każdego roku należy sprawdzać co najmniej 5% złożonych deklaracji; 

15. uważa, że reprezentacje rządów krajowych oraz samorządów regionalnych i lokalnych 

nie powinny być objęte obowiązkiem wpisu do unijnego rejestru lobbystów, jeśli 

prowadzą one własny obowiązkowy rejestr lobbystów i nie udostępniają podmiotom 

prywatnym lub korporacyjnym miejsca w składzie ich przedstawicielstw; 

Obrona rzetelności przed konfliktem interesów 

16. uważa, że grono członków komitetu doradczego wybieranych spośród posłów do 

Parlamentu Europejskiego powinno zostać uzupełnione o większość wybranych w 

procedurze zewnętrznej członków, którzy muszą być wykwalifikowanymi ekspertami w 

dziedzinie regulacji etycznych oraz powinni pochodzić z otwartego naboru, a wśród 

nich powinni znaleźć się członkowie społeczeństwa obywatelskiego; 

17. uważa, że należy zmienić kodeks postępowania, aby wzmocnić pozycję poszerzonego 

komitetu doradczego poprzez umożliwienie mu przyjmowania ostatecznych decyzji 

zamiast przewodniczącego; 

18. uważa, że należy zmienić Regulamin w zakresie składanych przez posłów oświadczeń 

majątkowych, aby komitet doradczy i wspierające go jednostki administracyjne miały 

za zadanie przeprowadzać weryfikację stanu faktycznego na próbie posłów oraz 

uzyskały uprawnienia do zwracania się, w razie potrzeby, o przedstawienie dowodów; 

19. uważa, że art. 3 Kodeksu postępowania posłów powinien otrzymać nowe brzmienie, w 

którym uwzględniony zostanie wyraźny zakaz wykonywania przez posłów pracy 

dodatkowej lub innej płatnej pracy, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu 

interesów; 

20. uważa, że posłom, którzy podejmują jakąkolwiek działalność zarobkową – czy to jako 

osoby zatrudnione, czy pracujące na własny rachunek – równolegle do pełnienia funkcji 

posła do Parlamentu Europejskiego, należy obniżyć wynagrodzenie wypłacane im przez 

Parlament o połowę kwoty tego wynagrodzenia równoległego; 

Okresy przejściowe (tzw. „cooling-off periods”) służące zapewnieniu rzetelności wśród osób 

sprawujących urząd i personelu 
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21. uważa, że należy zmienić kodeks postępowania, aby przewidywał on trzyletni okres 

przejściowy, podczas którego posłowie nie mogą angażować się w działalność 

lobbingową w dziedzinie objętej zakresem ich obowiązków jako posłów; 

22. uważa, że w przypadku członków Komisji okres przejściowy powinien zostać 

wydłużony do trzech lat oraz że dwuletni okres przejściowy powinien być stosowany 

również w odniesieniu do wszystkich pracowników Komisji biorących udział w 

sporządzaniu lub wdrażaniu prawodawstwa UE lub traktatów, w tym personelu 

kontraktowego; 

Zrównoważony skład grup eksperckich 

23. z zadowoleniem przyjmuje zamiar podjęcia przez Komisję działań następczych 

dotyczących zaleceń Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie unikania 

konfliktu interesów w grupach eksperckich; 

24. popiera apel Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący umieszczenia w 

rejestrze lobbystów wymogu, zgodnie z którym do grup eksperckich można powoływać 

wyłącznie tych zainteresowanych członków, którzy nie są urzędnikami państwowymi i 

nie otrzymują całości lub zdecydowanej większości swojego wynagrodzenia od 

instytucji państwowych, takich jak uniwersytety; 

Rzetelność dzięki niezależnej kontroli finansowania partii politycznych na poziomie 

europejskim 

25. uważa, że kontrolowanie przez Parlament finansowania partii politycznych na poziomie 

europejskim stanowi niepotrzebny konflikt interesów; 

26. apeluje, aby kontrolowanie finansowania partii politycznych na poziomie europejskim 

zostało powierzone niezależnemu organowi; 

Realizacja celu dotyczącego pełnego dostępu do dokumentów 

27. apeluje, aby podczas zwracania się o udostępnienie informacji obywatele mieli takie 

samo prawo do odwołania, jakim dysponują podczas zwracania się o udostępnienie 

konkretnych dokumentów; 

28. uznaje za wzorowe, że Parlament prowadzi będący częścią rejestru internetowego 

wykaz wszystkich dostępnych dokumentów oraz wzywa Komisję i Radę do 

naśladowania tego przykładu w odniesieniu do ich własnych dokumentów; 

29. uważa, że zgodnie z Traktatem z Lizbony należy w trybie pilnym dokonać aktualizacji 

rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 poprzez rozszerzenie jego zakresu stosowania na 

wszystkie unijne instytucje, organy i jednostki organizacyjne, które obecnie nie są 

objęte tym zakresem, takie jak Rada Europejska, Europejski Bank Centralny, Trybunał 

Sprawiedliwości, Europol i Eurojust; 

30. domaga się, aby Komisja dopilnowała, żeby podmioty spoza UE otrzymujące unijne 

środki finansowe były rozliczane w ten sam sposób, w jaki instytucje UE rozliczane są z 

wydanych przez siebie funduszy; 
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31. uważa, że przysługujące Parlamentowi prawo dostępu do dokumentów innych instytucji 

UE nigdy nie powinno być uważane za słabsze niż to samo prawo indywidualnych 

obywateli przysługujące na mocy rozporządzenia (WE) nr 1049/2001; 

Przejrzystość dla celów rozliczalności w procedurze ustawodawczej 

32. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że brak przejrzystości w Radzie uniemożliwia 

obywatelom i parlamentom narodowym rozliczanie rządów z ich działań ze względu na 

brak informacji na temat stanowisk reprezentowanych przez poszczególne państwa 

członkowskie; 

33. uważa w związku z tym, że organizowane w Radzie spotkania przygotowawcze 

powinny mieć charakter jawny, podobnie jak ma to miejsce w przypadku posiedzeń 

komisji parlamentarnych; 

34. uważa, że przewodniczący komisji parlamentarnych powinni prowadzić aktywną 

działalność w zakresie publikowania protokołów i wszystkich dokumentów 

wykorzystywanych podczas rozmów trójstronnych; 

35. wzywa prezydencję Rady do włączania wszystkich dokumentów wykorzystywanych 

podczas rozmów trójstronnych do rejestru dokumentów, aby umożliwić dostęp do nich 

zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001; 

Przejrzystość zewnętrznej reprezentacji UE i negocjacji prowadzonych przez UE 

36. stoi na stanowisku, że posłowie powinni mieć dostęp do wszystkich dokumentów 

Komisji, co – w stosownych przypadkach związanych z wyjątkowymi okolicznościami 

– może mieć miejsce w czytelni; 

37. uważa za niedopuszczalną sytuację, w której Parlament ma mniejszy lub mniej 

swobodny dostęp do dokumentów dotyczących negocjacji handlowych niż niektórzy 

posłowie parlamentów narodowych; 

38. wzywa Komisję do wprowadzenia w życie wszystkich zaleceń Europejskiego 

Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczących zwiększenia przejrzystości w negocjacjach 

handlowych; 

39. uznaje postępy poczynione w zakresie przejrzystości negocjacji handlowych, ale nalega, 

aby te osiągnięcia uzyskane w związku z transatlantyckim partnerstwem handlowo-

inwestycyjnym zostały koniecznie rozszerzone na wszystkie negocjacje handlowe; 

40. uważa, że kiedy Komisja bierze udział w negocjacjach handlowych, powinna przed 

każdą rundą negocjacji publikować mandaty negocjacyjne, wszystkie stanowiska 

negocjacyjne, wszystkie otrzymane żądania i złożone oferty oraz wszystkie 

skonsolidowane projekty negocjowanego tekstu, tak aby Parlament Europejski i 

parlamenty narodowe, a także organizacje społeczeństwa obywatelskiego i ogół 

społeczeństwa, mogły przedłożyć stosowne zalecenia przed zamknięciem etapu 

zgłaszania uwag i przesłaniem umowy do ratyfikacji; 

41. wzywa Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego porozumienia 
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międzyinstytucjonalnego mającego na celu ujednolicenie tych zasad dla wszystkich 

negocjacji handlowych; 

Przejrzystość i rozliczalność zarządzania gospodarczego w strefie euro 

42. uważa, że decyzje podejmowane lub przygotowywane w ramach posiedzeń Eurogrupy, 

Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, „nieformalnych” posiedzeń Rady Ecofin i 

szczytów państw strefy euro muszą stać się przejrzyste i rozliczalne, w tym za sprawą 

publikacji protokołów z tych posiedzeń; 

Ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne oraz walka z korupcją 

43. wyraża ubolewanie w związku z ustaleniami Europejskiego Rzecznika Praw 

Obywatelskich, zgodnie z którymi większość instytucji UE nie wdrożyła jeszcze 

należycie przepisów dotyczących ochrony osób zgłaszających zachowania nieetyczne; 

zwraca uwagę, że dotychczas takie przepisy zostały przyjęte jedynie przez Komisję, 

Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Trybunał Obrachunkowy; 

44. uważa, że skuteczna ochrona osób zgłaszających zachowania nieetyczne jest 

najważniejszym orężem w walce przeciwko korupcji i w związku z tym ponawia swój 

apel do Komisji o przygotowanie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających 

zachowania nieetyczne przewidującej minimalne ogólnoeuropejskie normy ochrony; 

45. uważa, że trwający przegląd unijnego prawa wyborczego powinien uwzględnić zasadę, 

że osoby uznane za winne dopuszczenia się korupcji wymierzonej przeciwko interesom 

finansowym UE lub mającej miejsce w państwach członkowskich nie mogą ubiegać się 

o urzędy podczas dwóch kolejnych kadencji Parlamentu Europejskiego; 

46. uważa, że osoby, które zostały uznane za winne dopuszczenia się korupcji w UE, lub 

przedsiębiorstwa, które są prowadzone przez takie osoby bądź do nich należą, powinny 

przez okres co najmniej trzech lat mieć zakaz zawierania umów w sprawie zamówień 

publicznych z Unią Europejską lub zakaz korzystania z funduszy UE; 

Wzmacnianie rozliczalności parlamentarnej Komisji i jej agencji 

47. wzywa Komisję do sporządzenia projektu rozporządzenia ramowego dotyczącego 

wszystkich unijnych agencji, na podstawie którego Parlamentowi przyznane zostaną 

uprawnienia w zakresie współdecydowania w procesie wyboru lub dymisji dyrektorów 

tych agencji oraz bezpośrednie prawo do zadawania im pytań i ich przesłuchiwania; 

48. wyraża poparcie dla parlamentów narodowych, które zapraszają komisarzy w celu 

zadawania im pytań; 

49. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 

Komisji. 
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UZASADNIENIE 

Dystans w stosunku do obywateli wymaga najwyższych standardów w zakresie 

przejrzystości, rozliczalności i rzetelności 

Instytucje UE są bardziej przejrzyste, rozliczalne i wolne od korupcji niż większość innych 

instytucji politycznych na szczeblu krajowym lub regionalnym w Europie. Obywatele mogą 

śledzić prawie wszystkie posiedzenia komisji za pośrednictwem bezpośrednich relacji w 

internecie: jest to przykład przejrzystości, która jak dotąd nie występuje w większości 

parlamentów państw członkowskich. Komisja Europejska jest administracją otwartą, dużo 

bardziej przejrzystą i dostępną niż to, co się na ten temat mówi w większości państw 

członkowskich. Niemniej z kilku powodów prowadzona w Brukseli polityka jest odleglejsza 

od obywateli w całej UE. Zgodnie z wynikami badania Eurostatu z 2014 r. ogólny poziom 

zaufania obywateli do instytucji UE wynosi 42%. Stanowi to wzrost w stosunku do roku 

poprzedzającego, choć w ujęciu historycznym jest to wynik dość niski; w 2002 r. poziom 

zaufania wynosił bowiem 59%. W większości liczącej 20 państw członkowskich obecnie 

wyższy jest poziom zaufania do instytucji krajowych. Jedynie w mniejszości liczącej osiem 

krajów obywatele bardziej ufają instytucjom UE niż instytucjom krajowym. 

Polityka na szczeblu lokalnym i krajowym jest mniej odległa od obywateli: w mediach 

częściej się o niej mówi, obywatele mają bardziej osobiste kontakty ze swoimi 

przedstawicielami, zagadnienia czasem wydają się mniej abstrakcyjne, a język zwykle nie jest 

przeszkodą w zrozumieniu polityki krajowej i lokalnej. Niemniej oprócz tych różnic o 

charakterze raczej strukturalnym polityka UE wydaje się wielu obywatelom bardziej odległa, 

ponieważ w ich przekonaniu obywatele nie mają na nią wpływu. Co gorsza, dzisiejsza Unia 

Europejska jest czasem postrzegana raczej jako Europa lobbystów niż Europa obywateli. W 

Brukseli jest więcej aktywnych lobbystów niż w Waszyngtonie. Badania pokazują ogromny 

brak równowagi między dostępem do unijnych decydentów i wpływem na nich bardzo 

silnych interesów gospodarczych a takim dostępem i wpływem słabszych interesów 

społecznych. W celu skrócenia tego postrzeganego dystansu niniejsze sprawozdanie stanowi 

apel o przyjęcie podejścia składającego się z trzech elementów: instytucje UE muszą 

zapewnić przejrzystość, rozliczalność i rzetelność oraz ustanowić możliwie jak najwyższe 

normy w tych obszarach. 

Rzetelność polega na sprawiedliwym i równym traktowaniu interesów obywateli 

Traktat z Lizbony gwarantuje, że „Unia przestrzega zasady równości swoich obywateli, 

którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje” (art. 9), oraz że „każdy 

obywatel ma prawo uczestniczyć w życiu demokratycznym Unii”. W rzeczywistości jest 

jednak inaczej. Uprzywilejowany dostęp bardzo silnych grup interesów do unijnych 

decydentów stoi w jaskrawym kontraście z zasadą równego traktowania interesów obywateli. 

Ci, którzy dysponują już większą ilością pieniędzy i większą władzą mogą z łatwością 

wywierać stosunkowo większy wpływ. W celu zniwelowania tej luki instytucje UE muszą 

zwiększyć swoją rzetelność. Rzetelność oznacza równy dostęp obywateli do procesu 
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decyzyjnego oraz należyte uwzględnianie ich głosu w tym procesie. Faworyzowanie 

partykularnych interesów i stawianie ich nad interesem ogólnym jest przeciwieństwem 

rzetelności. Celem niniejszego sprawozdania jest przyczynienie się do rozdzielenia władzy 

gospodarczej i władzy politycznej. Leży to także w najlepiej rozumianym interesie 

zdecydowanej większości małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Tam, gdzie prawo 

pisane jest przez przedsiębiorstwa wielonarodowe, małe przedsiębiorstwa nie mają szans na 

rozwój działalności. 

Wzmacnianie pozycji obywateli poprzez zapewnienie im dostępu do informacji i 

dokumentów 

W celu osiągnięcia rzetelności w polityce UE traktaty wskazują dalszy kierunek, a w art. 10 

ust. 3 TFUE sprecyzowany został następujący wymóg: „Decyzje są podejmowane w sposób 

jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela”. W związku z tym rozumiemy przejrzystość 

jako terminowe udostępnianie obywatelom wszystkich istotnych informacji w celu 

zmniejszenia ewentualnych rozbieżności informacyjnych między obywatelami a lobbystami, 

a także między tymi, którzy reprezentują partykularne interesy gospodarcze, a tymi, którzy są 

reprezentantami bardziej ogólnych interesów społecznych. Tekst i duch Traktatów wzywają 

do zwrócenia szczególnej uwagi na czas dostępu do informacji. Podejmowanie decyzji „w 

sposób jak najbardziej zbliżony do obywatela” oznacza, że obywatele powinni mieć 

wystarczającą ilość czasu na gruntowne zapoznanie się z informacjami, zanim zapadną 

decyzje. Ponadto kwestia równości między obywatelami jest również zagadnieniem 

związanym z czasem. W związku z tym, iż podejmowanie decyzji jest zazwyczaj procesem 

ciągłym, możliwość dostępu do dokumentów i informacji przed finalizacją danej sprawy ma 

zasadnicze znaczenie. Różnice między zaradnymi i profesjonalnymi podmiotami z jednej 

strony a obywatelami, a nawet posłami do Parlamentu, z drugiej strony są sprzeczne z 

Traktatami i niweczą rzetelność. W związku z powyższym niedopuszczalny jest obieg tajnych 

i nieformalnych dokumentów wśród uprzywilejowanej grupki wybrańców. W Traktatach 

wprowadzono wyraźne rozróżnienie: dokumenty są jawne albo – w wyjątkowych 

okolicznościach – niejawne. Oznacza to, że: wszystko, co wiedzą lobbyści, musi być jawne 

dla wszystkich. 

Proces opracowywania projektu unijnych przepisów jest centralnym elementem służącym 

zwiększeniu przejrzystości w Unii Europejskiej. Ogół społeczeństwa ma prawo wiedzieć, kto 

miał wpływ na sporządzanie projektu aktu prawnego. Jednym z najważniejszych narzędzi 

umożliwiających osiągnięcie większej przejrzystości w przepisach unijnych jest 

wprowadzenie śladu legislacyjnego. Ślad legislacyjny polega na rejestrowaniu wpływu 

różnych grup interesów na każdy akt prawny i umożliwieniu oszacowania ewentualnych 

nierówności w poziomie wpływów. Ponadto im więcej istotnych informacji na temat spotkań 

i ich treści zostaje udostępnionych w czasie rzeczywistym, w tym większym stopniu można 

skorygować tę nierównowagę przed przyjęciem danego aktu prawnego. W sporządzonej na 

zamówienie komisji AFCO przez departament polityki analizie pt. „Institutional and 

Constitutional aspects of Special Interest Representation” (Instytucjonalne i konstytucyjne 

aspekty związane z reprezentowaniem interesów partykularnych) zaleca się wprowadzenie 

śladu legislacyjnego. 

Rozliczalność instytucji UE dzięki przejrzystości 
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Skandale, takie jak te związane z wręczaniem łapówek za nowelizację, były bodźcem do 

wprowadzenia nowych przepisów mających zabezpieczyć rzetelność polityki UE. Traktaty 

zobowiązują wszystkich pracujących w instytucjach w następujący sposób: „wykonując 

swoje zadania, instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii korzystają ze wsparcia 

otwartej, efektywnej i niezależnej administracji europejskiej” (art. 298 ust. 1 TFUE). 

Rozliczalność można osiągnąć wyłącznie dzięki przepisom, które zapewnią, że instytucje, 

osoby piastujące urzędy i personel będą prowadzić przejrzystą sprawozdawczość dotyczącą 

wykonywanej przez siebie pracy.  

Mimo iż wiele etapów unijnej procedury ustawodawczej jest bardziej przejrzystych niż w 

państwach członkowskich, decydujący etap podczas procedury współdecyzji znika za 

zamkniętymi drzwiami. Coraz częstsze uciekanie się do nieoficjalnych rozmów podczas 

rozmów trójstronnych doprowadziło do sytuacji, w której 80% unijnych przepisów przyjmuje 

się obecnie w pierwszym czytaniu. Istnieje problem dotyczący przejrzystości tych niejawnych 

posiedzeń: nie istnieją protokoły z tych posiedzeń, nieznani są ich uczestnicy ani 

prezentowane przez nich stanowiska, tajne dokumenty czasami wpadają w ręce niektórych 

lobbystów, ale nigdy nie docierają do ogółu społeczeństwa. Ta wybiórcza przejrzystość na 

korzyść uprzywilejowanych podmiotów niweczy rzetelność obecnej procedury, ponieważ nie 

traktuje się w niej równo obywateli. 

Stanie na straży rzetelności dzięki niezależnemu nadzorowi zapobiegającemu 

konfliktom interesów 

Potrzebne są najlepsze dostępne standardy służące ochronie rzetelności posłów do Parlamentu 

i personelu instytucji UE. Standardy te muszą obejmować działania posłów i personelu 

wewnątrz i na zewnątrz instytucji UE, a także podczas sprawowania funkcji w instytucjach 

UE oraz po zakończeniu ich sprawowania, na przykład poprzez wprowadzenie okresów 

przejściowych w sytuacji, gdy osoby te zechcą kontynuować karierę w obszarach ściśle 

związanych z ich pracą na rzecz instytucji UE. 

Neutralność jest istotnym kryterium w zakresie skutecznego nadzorowania przestrzegania 

przepisów. Unijne sprawozdanie o zwalczaniu korupcji za rok 2014 zawiera konkluzję, że 

niezależność agencji antykorupcyjnych jest czynnikiem mającym kluczowe znaczenie dla 

pomyślnej realizacji ich misji: „W niektórych przypadkach, w których agencje posiadają silny 

mandat, niezależne zaangażowane zarządzanie okazało się przełomową zmianą 

umożliwiającą ściganie spraw korupcyjnych na wysokich szczeblach” (s. 41). W związku z 

tym powierzanie zewnętrznym i neutralnym podmiotom nadzoru nad przestrzeganiem 

przepisów przez posłów i personel jest lekcją, z której wyciągnęliśmy wnioski na temat 

istniejących systemów rzetelności. Taki niezależny nadzór jest obecnie praktykowany w 

niektórych państwach członkowskich, takich jak Francja czy Chorwacja. Ponadto należy się 

także zająć ewentualnym konfliktem interesów związanym ze składem grup eksperckich i 

kontrolowaniem finansowania partii politycznych na poziomie europejskim. Grupy 

eksperckie nie mogą zezwalać na to, aby przedstawiciele partykularnych interesów byli 

bezpośrednimi współtwórcami dotyczącego ich aktu prawnego. Parlament Europejski nie 

powinien nadzorować finansowania partii, do których należy większość zasiadających w nim 

posłów. 

Budowanie nowego zaufania do umów handlowych dzięki przejrzystości 
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W porównaniu z europejską polityką międzynarodowe negocjacje handlowe są nawet jeszcze 

bardziej odległe od obywateli. Umowy handlowe regularnie wiążą prawnie Unię Europejską, 

co może utrudniać zmianę decyzji w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany większości politycznej 

lub opinii publicznej. Z powodu tych dalekosiężnych skutków umów handlowych negocjacje 

w tych sprawach muszą tym bardziej spełniać najwyższe standardy w zakresie przejrzystości i 

rozliczalności. Argumentem przeciwko przejrzystości w negocjacjach handlowych była 

łatwiejsza możliwość pomyślnego zakończenia negocjacji w przypadku utrzymywania ich w 

tajemnicy. Jednak przykłady pochodzące ze Światowej Organizacji Handlu (WTO), ramowej 

konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC) lub Światowej Organizacji Własności 

Intelektualnej (WIPO) udowadniają, że umowy międzynarodowe mogą być z sukcesem 

negocjowane w pełnym świetle z wykorzystaniem jawnych dokumentów, a nawet jawnych 

spotkań negocjacyjnych. Biorąc pod uwagę rosnące w całej Europie niezadowolenie z 

trwających negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego 

oraz z finalizacji CETA, Unia Europejska powinna przyjąć wspomniane najlepsze praktyki w 

celu zwiększenia przejrzystości, rozliczalności i rzetelności wszystkich swoich negocjacji 

handlowych. 


